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 Introduction: The present study was conducted in six stations in the eastern coasts of Sistan 

and Baluchestan province by underwater counting method in two seasons (the per monsoon 

and the Post monsoon) and depths less than 5 meters and depths of 5 to 10 meters, in the 

period of 2019.  

Materials & Methods: During different sampling stages, 201 Holothuria leucospilota 

(Brandt, 1835) sea cucumbers were caught by a diver in the sampling area, and total length 

and total weight data were measured and recorded. 

Result: Range of the total length was between 6-43 cm and the average 23±6 cm and the total 

weight was between 228-788 g and the average 284±164 g. Length-weight relationship of 

total H. leucospilota species were W= 18.09 L ^ 1.73 (R2 = 0.72, N = 201) and the value of b 

Length-weight relationship indicating their allometric growth. The sea cucumbers total 

density was significantly between different stations (P<0.05). The population density of black 

sea cucumber species at the per monsoon and the post monsoon seasons were not significant 

(P>0.05).  

Conclusion: In this study, the estimated density of H. leucospilota populations below 10 

meters in the east of Sistan and Baluchestan province has changed from 142 to 120 per hectare 

and it seems that the population of sea cucumber in the eastern part of the province can be 

exploited. 

https://doi.org/10.22034/aej.2021.262524.2431
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 مقاله پژوهشی  
 

 

 

های در آب leucospilota (Holothuria)برآورد تراکم جمعیت خیار دریایی سیاه 

 شمالی دریای مکران )استان سیستان و بلوچستان(
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 )قبل و صلب  در دو فآبا روش شمارش در زیر  بلوچستان و ستانیس مطالعه حاضردر شش ایستگاه سواحل شرقی استان مقدمه: 

   .انجام شد 1398متر، دربازه زمانی سال  10الی  5متر و اعماق  5تر از بعد مونسون( و اعماق کم

وسیله هدریایی لکواسپلتا ب خیار 201برداری تعداد در منطقه نمونه با حضور برداریطی مراحل مختلف نمونه ها:مواد و روش

 است.   گیری و ثبت شدهکل و وزن کل  اندازه های طولسنجی قرار گرفته و دادهغواص صید و  مورد زیست

گیری شده و وزن کل اندازه مترسانتی 23±6متر و میانگین سانتی 6-43گیری شده دامنه طولی بین کل اندازه برای طول نتایج:

، 2R=72/0های دریایی گونه لکواسپیلتا )ل خیارکوزن -رم بوده است. رابطه طولگ284±164گرم و میانگین  788-22بین 

201=N) 73/1 
L 059/1=W میزان  .آمد دستهبb میزاناست.  هانآ)ناهمسان(  یکدهنده رشد آلومتررابطه طول و وزن نشان 

 در اهیس ییایدر اریخ گونه تیجمع تراکم (.P<05/0) داشتند دارمعنی تفاوت مطالعه، مورد هاایستگاه بین دریایی خیار تراکم

 (.P>05/0) نبود داریمعن تفاوت یدارا مونسون، بعد و مونسون قبل فصل

 در متر 10 ریز H. leucospilota گونه ییایدر اریخ یهاتیجمع شده برآورد تراکم دامنه مطالعه نیا در گیری و بحث:نتیجه

 شرق منطقه در دریایی خیار معیتج از رسدمی نظربه و بوده رییتغ هکتار هر در عدد 120-142 بلوچستان و ستانیس استان شرق

   .کرد برداریبهره بتوان استان
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 قدمهم
 هک بوده، دریایی مهرگانبی از معروفی گروه خارپوستان شاخه       

 در. است داشته وجود آن اعضای بین زیادی ریختی تغییرات دارای

 وجود شاخه این از زنده گونه 7300 و فسیل گونه 15000 حدود

 هاآن تغییر و بودن حساس خارپوستان، اهمیت دالیل از یکی. دارد

 شوندمی ناپدید آلوده، هایمکان در و بوده محیطی شرایط با مرتبط

 ی( داراSea cucumbers=یاردریایی)خ  Holothuroideaخانواده. (1)

 در و بوده خارپوستان خانواده 5 از یکیو نرم بوده و  یندریبدن سل

خیاران دریایی  .دارند خانواده 25 و راسته 6 در گونه 1700 حدود

جای  Holthuriansرده  و (Echinodermata) در شاخه خارپوستان

ها سال پیش در اقیانوس میلیون 540دارند و در طی دوران تکاملی 

 پاهای حضور عدم یا حضور براساس دریایی خیارهای (.2) اندشده ظاهر

 هایماهیچه حضور عدم یا حضور دهان، شکل شعاعی، ناحیه ای،لوله

 Cuvierian) کویروین هایلوله و تنفسی درخت دهانی، کنندهجمع

tubules) مهم جزایا از دریایی خیارهای (.3) شوندمی بندیتقسیم 

 بوده مرجانی هایآبسنگ و معتدل هایاکوسیستم در غذایی زنجیره

. (4) کنندمی ایفا خوارمعلق یا و خوارپوده عنوانهب مهمی نقش و

 تسریع ضمن بوده رسوبات کردن مخلوط و زدن همهب مسئول هاآن

 چنینهم و شوندمی رسوبات در اکسیژن نفوذ باعث ،ایپوده مواد بازچرخه

 جانوران سایر برای مهمی غذایی منبع نیز هاآن نوزاد و الرو، خمت

 مرجانی هایآبسنگ بین عمده طورهب جانوران این (.2) باشدمی دریازی

، شوندمی یافت هم گلی و شنی بسترهای در البته و کنندمی زندگی

 جزر بین منطقه در هاگونه اکثر و است متفاوت نیز هاآن زندگی عمق

 سرهب هااقیانوس اعماق در نیز کمی تعداد اما، کنندمی ندگیز مدی و

 بوده متغیر ،متر دو از بیش تا مترمیلی چند از هاآن طول (.3) برندمی

 گونه 200 به نزدیک هند اطراف دریاهای در. دارند متنوعی هایرنگ و

 کنندمی زندگی عمق کم هایآب در هاآن درصد 75 که شده شناسایی

. هستند آوریجمع قابل مدی و جزر بین نواحی در گونه 50 به نزدیک و

 هب آن از و بوده دریایی خیار اصلی کنندگانمصرف ازجمله هاچینی

 دارای دریایی خیارهای سم .(5) کنندمی استفاده دارو و غذا عنوان

 در و بوده ضدتومور و ضدباروری، ضدسرطان، ضدویروس خواص

 leucospilota  Holothuriaگونه .دارد زیادی مصارف داروسازی صنعت
. باشدمی (black sea cucumber) سیاه دریایی خیار عمومی نام با

 ای،سنگریزه و شنی بسترهای در وسیع، جغرافیایی پراکنش با گونه این

 پیک دو با ،(deposit-feeder) خواررسوب متر، ده تا صفر اعماق

 بلوغ وزن ،((ترکوچک پیک) بهار ،(تربزرگ پیک) زمستان) ریزیتخم

 هایگونه از اقتصادی برداریبهره (.6) است شده گزارش گرم 180

 عمده و (5) شودمی انجام جهان کشورهای از بسیاری در دریایی خیار

 برداریبهره .(7) گیردمی صورت آسیایی کشورهای توسط برداریبهره این

 و 1996 سال زا  Stichopus regalisدریایی خیار گونه اقتصادی

 سال از mammata Holothuria و  Holothuria tubulosa هایگونه

 آغاز ترکیه کشور در 2011 سال از  Holothuria poliiگونه و 1997

 شوندنمی مصرف محلی صورتبه شده برداریبهره هایگونه. است شده

 در مهم نکات از یکی. (8) باشندمی صادراتی ارزش با محصوالت اما

 رسیدن جهت ذخایر این مداوم بررسی دریایی خیار ذخایر از برداریهبهر

 دریایی خیار ذخایر از برداریبهره چنینهم. (8) باشدمی پایدار تولید به

 بندیمنطقه هایسیستم برداریبهره که دارد وجود مختلفی هایروش

 در صید ممنوعیت با همراه )systems zoning Rotational) چرخشی

 خیار ذخایر مطلوب برداشت و مدیریت اعمال در گونه، تولیدمثل زمان

  یطعمان با شرا یایرد (.9) است شده گزارش موفق روش یک دریایی

است  یاناز آبز یعیوس یاتنوع گونه یزبانفرد مهمنحصر ب یکاکولوژ

 یرا برا یعیوس یاقتصاد هاییتو فعال الاشتغ یشت،مع یهته یطشرا که

در دریای عمان  یرانا یهم کرده است. جلگه ساحلفرا یناننشساحل

درجه شرقی در طول جغرافیایی  25/61تا  57ای بین در محدوده

در عرض جغرافیایی قرار دارد که از  یدرجه شمال 13/26تا   03/25

 یستاندر استان هرمزگان تا گواتر در استان س یریکحدود منطقه س

 637آن در حدود  یو بلوچستان امتداد دارد که طول خط ساحل

 وجود عمان دریای فردبه منحصر هایویژگی از. (10)است  یلومترک

 محیطی خصوصیات بر ایعمده تاثیر که ،باشدمی مانسونی هایچرخه

، هند اقیانوس موسمی بادهای و هاجریان. دارد منطقه اکولوژیک و

 به اصطالحاً که باشندمی مشخص و متفاوت کامالً مرحله دو دارای

 مانسون و غربیجنوب موسمی هایجریان یا تابستانه مانسون هاآن

 گویندمی هند اقیانوس شرقیشمال موسمی هایجریان یا زمستانه

 شده شروع ماه خرداد حدود از ساله همه غربیجنوبمانسون  .(11)

 شهریور اواخر در و باشدمی مرداد و تیر هایماه در آن شدت حداکثر و

 نیمه از نیز شرقیشمال مانسون جریان. کندمی کشفرو ماه مهر و

 شدت حداکثر به اسفند و بهمن هایماه در، شده شروع ماه آبان دوم

 که است ذکر به الزم. نمایدمی فروکش ماه فروردین در و رسیده خود

 قرار تابستانه مانسون تاثیر تحت غالباً، عمان دریای ایرانی سواحل

 توانمی دریایی خیار مورد در گذشته العاتمط ازجمله(. 12) گیرندمی

بیولوژی رده خارپوستان  هاییافته پراکنش برخی و تعیین شناسایی به

(، بررسی بیوسیستماتیک و 13سواحل جزر و مدی جزیره کیش )

 تنوع ،(14) هرمزگان استان دریایی خیاران جنسی فیزیولوژی تولیدمثل

 خارکو و خارک جزایر و نایبند خلیج مناطق خارپوستان پراکنش و

(، 16) یشک یرهجز در دریایی خیار تولیدمثل بیولوژی بررسی ،(15)

 تاثیر یزن و( 18قشم ) یرهجز در ،(17در منطقه بستانه، هرمزگان )

 مدی و جزر زیر ناحیه دریایی خیارهای پراکنش بر محیطی فاکتورهای
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 یهاگونهپراکنش  یالگو یینو تع یرذخا یابی(، ارز19) چابهار خلیج

، (10) و بلوچستان یستانس استان یساحل یهاآب در یاییدر یارخ غالب

 منطقه در دریایی خیار غالب گونه مولکولی و مورفولوژیک شناسایی

 بدن دیواره ترکیبات برخی آنالیز و( بوشهر استان -فارس خلیج) اولی

 دهمحدو در دریایی خیار الشه غذایی ترکیبات و رژیم ( و بررسی20آن )

 اکولوژیک اهمیت ینچنهم نمود. اشاره (21) قشم رهیجز هرمزگان، استان

 ایاندازه توزیع ماس،بیو (2) آن شناسایی هایروش و دریایی خیاران

 ذخیره برآورد (،22) عمان کشور در دریایی خیار اقتصادی گونه تراکم و

، 9)( هفرانس آرام، اقیانوس جزایر) کالدونیا نیو منطقه در دریایی خیار

 اقیانوس ،(5) آسیا قاره در دریایی خیار ذخایر وضعیت بررسی (،24، 23

 خیار گونه بیوماس و تراکم نیز و (25) گرفت انجام( 9) افریقا و هند

 گونه سه بیوماس و تراکم بیومتری، ،(26) (ترکیه) داردانل تنگه دریایی

 ایگونه نوعت و بیوماس تغییرات و (7) (ترکیه) اژه منطقه دریایی خیار

 اشاره توانمی ،(8) عمق براساس( ترکیه) اژه منطقه در دریایی خیار

 بر مبنی بلوچستان و سیستان استان ظرفیت وجودبا توجه به . نمود

 این آبزیان، این شدن شناخته ترکم و دریایی خیار ذخیره داشتن

 .است کشور جنوب در مهم ذخیره این تربیش شناخت در سعی مطالعه
 

 هااد  و روشمو
 اناست شرقی سواحل در ایستگاه شش تعیین براساس مطالعه این       

 N ′44) یایی( و عرض جغرافE ′20 ᵒ61) یاییطول جغراف  )پسابندر
ᵒ25)، یاییجغراف طول بریس (E ′15 ᵒ61و عرض ) یاییجغراف (N ′62 
ᵒ25)، یاییطول جغراف بریس دشت (E ′10 ᵒ61و عرض جغراف )یایی 

(N ′61 ᵒ25)، یاییطول جغراف کچو (E ′13 ᵒ61) ییایو عرض جغراف 

(N ′12 
ᵒ25)، یاییجغراف طول آبادیعلی (E ′50 

ᵒ60) یاییجغراف عرض و 

(N ′14 
ᵒ25)، یاییطول جغراف رمین (E ′45 ᵒ60و عرض جغراف )ییای 

(N ′15 ᵒ25ب )یطراح مونسون بعد فصل و مونسون قبل فصل صورته 

 تراکم یاستان دارا یگذشته سواحل شرق لعهمطا شده است )براساس

 استان غربی سواحل به نسبت یاییدر یارخ از ترییشب جمعیتی

 (. 10) باشدمی

 98سال  درا شروع عملیات اجرایی این پروژه، ب :بردارینمونه       

به  ( تیم تحقیقاتیمانسون بعد و)قبل  فصل دو هرسال یکمدت به

 ود دراعزام شده و  استان شرقی سواحل در گیریمناطق نمونه شش

 یرداربنمونه( متر 10 تا 5 بین متر، 5 از ترکم اعماقمنطقه ) یرز

نظر   در اعماق مد یاییدر یارو شمارش خ یبردارنمونه. گرفتصورت 

 متر و 50به طول  یامنطقه در ((8) اسکوبا روش) غواص کمک با

ودر پ یحاو یخداندرون  یدپس از ص هانمونه. شد انجاممتر  2 عرض

هت سپس در آزمایشگاه ج ومنتقل  یشگاهقرار گرفته و به آزما یخ

( یمپتاس ید)کلر کننده آراممواد طول و وزن با استفاده از  گیریاندازه

 ریگیاندازه برای و مترییلیم 1 دقت با سنجیزیست تخته نیز و

 در اهنمونه. گردیدگرم استفاده  1وزن کل بدن از ترازوی با دقت 

 و سنجیزیست (28، 27) شناسایی براساس کل شناسایی آزمایشگاه

  ثبت شدند.  

 1 بطهرا از وزن و طول رابطه محاسبه برای : وزن-طول رابطه       

 ba × L = W                (1)     : (29) گردید استفاده زیرصورت هب

 هب موجود طول:  L،گرم به دریایی خیار وزن W: رابطه این در که

 است.  توانی معادله نمای: bو  ثابت مقدار: a متر،سانتی

 داریمعنی اختالف سنجش و گونه یک رشد چگونگی بررسی برای

(t)  بین b3 و محاسباتی=B  ول( از فرمیگونه آبز یک)رشد همسان 

  استفاده شد.  صورتهب 2

  (2)           )]2-n(√ ] × [)2r-(l(√ l)/ 3-t = [(s.dx)/ (s.dy)] × [(lb 

 :s.dy، انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول چنگالی s.dx::آن در که

و  ضریب تعیین :2r، شیب خط :b، انحراف معیار لگاریتم طبیعی وزن

n:  (29) حجم نمونه است. 

رمول براساس ف یاییدر یارخ تراکم (:N) یاییدر یارخ تراکم       

   N = (A / a) * ∑ x/n                            (3)   : یرفتانجام پذ 3

A :سنجش  ریتصاو کمک به که لومترمربعیک ای هکتار براساس) کل سطح

 a: ،(است محاسبه قابل Globalfishingwatch.org تیسا در از دور

 تعداد n: و یبردارنمونه نیانگیم مجموع :x∑ شده، یبردارنمونه سطح

ه ب یاییرد یارخ پراکنش کهینتوجه به ا با(. 30) باشدیم یبردارنمونه

 یستیشدت متفاوت است، باهب مختلف بوده و در اعماق یتجمع صورت

 خیار( nتعداد ) یانگینشده جهت برآورد م یبندطبقه یبردارنمونه

. یردگ قرار مدنظر( B) تراکم کم طبقه و( A) تراکم پر طبقه دریایی

 یداربر( نمونهC. L) اطمینان حدود و( 2S ) یانس، وار )X ( میانگین

  :(30باشد )می 6و  5، 4 یهافرمولصورت هشده ب یبندطبقه

X _ = [X-a (A) + X-b (B)] / Total area (TL)                    )4(  

S2= (S2
a/na) (A/ Total area)2 + (S2

b/nb) (B/ Total area)2  )5(  

Confidence interval (C. L.) = X _ ± t √ S2                                   )6(  

 

 
 یشمال یهاآب دریایی خیاربرداری های نمونه: موقعیت ایستگاه1شكل 

 (بلوچستان و سیستان)استان  عمان یا مكران دریای



                                                                                                                                             .Hashemi et al هاشمی و همکاران

                                                                                                                                                

204 

 بر وزن ینمیانگ گونه هر برای ابتدا (:تودهزی) بیوماس برآورد       

 صلحا با و شده محاسبه هکتار واحد در تعداد میانگین و مگر حسب

 بر هکتار واحد در وزن میانگین در جمعیت تعداد میانگین ضرب

  W-N=  B-               (7)  (: 32، 31) شد محاسبه 7 فرمول اساس

:B  و  گرمتوده زنده براساسW :ط برحسب گرم مربو وزن میانگین

 انیفراو میانگین :N-( وسالیکمثال طور بهمشخص ) یبه دوره زمان

 .ستا( سالیک مثالطور به) مشخص زمانی دوره به مربوط هکتار در

 اکمتر هایشاخص مقایسه :بردارینمونه شیوه و آماری روش       

و  الیسو کروسکال آزمونبا استفاده از  هایایستگاه بین دریایی خیار

 اعماق یاییدر یارخ تراکم زنی وقبل و بعد مونسون  یطشرا مقایسه یزن

 دارعنیم سطح در ویتنی من آزمونمتر  10از  ترکممتر و  5تر از کم

 ارهایافزنرم از هاتحلیل و تجزیه انجام برای. گرفت صورتدرصد  5

SPSS (21) ،Rstudio (1.1.453) .صورت گرفت 

 
 

 
 در H. leucospilotaگونه  یاییدر یارخ یحو تشر یومتری: ب2لشك

 یا مكران یایدر یشمال یهاآب شده بردارینمونه هایایستگاه

 و بلوچستان( یستان)استان س عمان
 

 نتایج

 ،Holothuria leucospilota یهانام با یاییدر یارخ گونه 4 یکلطورهب       
Holothuria parva، Holothuria arnicola،Holothuria hilla  در 

 کل تعداد ترینبیش. گردید مشاهده یبردارنمونه مختلف یهاستگاهیا

( ماه مهر) مونسون بعد هایفصل در لکواسپیلتا گونه و دریایی خیار

 ایستگاه را شده انجام بردارینمونه طی( ماه اسفند) مونسون قبل و

 در شده مشاهده یدریای خیارهای درصد 70از  یش. بداشتند رمین

 ینهمبود، به یلتالکواسپ یامختلف مربوط به گونه هولوتر یهاایستگاه

 صورت گرفت.   ترییشگونه تمرکز ب ینا یرور مطالعه ب ینجهت در ا

طقه من در حضور با بردارینمونه مختلف مراحل طی :طولی فراوانی       

 سیلهوهب H. leucospilota گونه یاییدر یارخ 201تعداد  یبردارنمونه

 ایهداده و گرفته قرار سنجیزیست مورد و ید( صاسکوبا)روش  غواص

 کل طول برای. است شده ثبت و گیریاندازهو وزن کل  کل طول

  23±6 میانگین و مترسانتی 6-43 ینب یشده دامنه طول گیریاندازه

م  گر 22-788 بین شده گیریاندازه کل زن( و و2متر )شکل یسانت

 بوده است.  گرم  284±164 نیانگیمو 

 گونه یاییدر یهایارخ کلوزن -طول رابطه :وزن-طول رابطه       

H. leucospilota (72/0=2R، 201=N) 73/1 L 059/1=W شد نتیجه. 

 دیرمقا بین داریمعنی اختالف و بوده کم محاسباتی معیار خطای میزان

 b محاسباتی باB میزان  =( وجود داشت.3انتظار ) موردb طول  رابطه

 یاهس یاییدر یار)ناهمسان( گونه خ یکآلومتر دهنده رشدو وزن نشان

 (. >05/0p) باشدیم

 بایستی ابتدا تراکم برآورد جهت: دریایی خیار کل تراکم برآورد       

 استفاده آن از محاسابات در و شود مشخص تراکم کم و پرتراکم منطقه

 0-5 عمق گرفته صورت بردارینمونه به توجه با مطالعه این در. نمود

 گرفته درنظر پرتراکم عنوانهب متر 5-10 و تراکم کم عنوانهب متر

 داشتند تمایل شود بیان آماری و رقم و اعداد با علمی صورتبه .شد

 نبود دارمعنی تفاوت متر 10 و متر 5 اعماق بین ولی نیست صحیح

(05/0p>.) عمق گرفته صورت بردارینمونه به توجه با مطالعه این در 

 

 
 در H. leucospilota گونه یاییدر یارطول کل و وزن کل خ رابطه: 3 شكل

 (بلوچستان و سیستان)استان  عمان یا مكران یایدر یشمال یهاآب
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 درنظر پرتراکم عنوانهب متر 5-10 و تراکم کم عنوانهب متر 0-5

 . شد گرفته
 

 
 

 
 در مونسون قبل و بعد ییایدر اریخ یهاگونه کل تراکم:  4 شكل

 ای مكران یایدر یشمال یهاآب شده یبردارنمونه یهاستگاهیا

 (بلوچستان و ستانیس استان) عمان
 

 در H. leucospilota گونه و دریایی خیار کل تراکم ترینبیش       

 و رمین ایستگاه را شده انجام بردارینمونه طی مونسون بعد فصل

 ترینبیش .نشد همشاهد دریایی خیار بریس ایستگاه و داشتند بادیآعلی

 مونسون قبل فصل در H. leucospilota گونه و دریایی خیار کل تراکم

 دشت ایستگاه و داشتند رمین ایستگاه را شده انجام بردارینمونه طی

 دریایی خیار کل تراکم(. 4 شکل) نشد همشاهد دریایی خیار بریس

 تربیش تراکم (.>05/0p)بود  دارمعنی تفاوت مختلف، هاایستگاه بین

 ولی شده مشاهده متر 5 باالتراز اعماق در H. leucospilota گونه

 تراکم .(<05/0p) نبود دارمعنی تفاوت متر 10 و متر 5 اعماق بین

 در H. leucospilota گونه دریایی خیار تراکم و دریایی خیار لک

 نبود دارمعنی تفاوت ،(1 جدول) مونسون بعد و مونسون قبل فصل

(05/0p>). گونه وزن نیانگیم H. leucospilota مونسون قبل فصل در 

 داریمعن تفاوت و هآمد دستهب گرم 263 مونسون بعد و گرم 247

 در H. leucospilota گونه وماسیب و تراکم نیانگیم .(<05/0p) نبود

 نداشتند داریمعن تفاوت( 1 جدول) مونسون بعد و مونسون قبل فصل

(05/0p>).   
 

 یبردارنمونه هاییستگاها در H. leucospilota گونه تراکم:  1جدول

 شده مورد مطالعه اسكن مساحتشده براساس 

 

 بحث 
       H. leucospilota تاس ایران جنوب در اقتصادی هایگونه از یکی 

 نخارپوستا شاخه .شودمی صید استان هایآب در غیرمجاز صورتهب که

 اییدری هایاکوسیستم ساختار در اساسی نقش( دریایی خیار ازجمله)

 لاحتما به گرمسیری مقیاس در دریایی خیار حد از بیش صید .کندمی ایفا

 (.33) گذاردمی تأثیر هااکوسیستم در ساختاری تغییرات با زیاد

 حاضر، تحقیق در( L-W) وزن و طول رابطه :وزن -طول رابطه       

 طول رابطه) رشد منحنی رسد،می نظربه. داد نشان را آلومتریک رشد

 آلومتریک رشد و شودمی کند سال 2 از پس ) H. leucospilota) وزن و

 و طول رابطه. (26، 35، 22، 34) تاس متداول دریایی خیارهای در

 (2R=52/0) صورتهب Holothuria tubulosa گونه برای ( W-L) وزن
 1.06L 7.66W = (26)، گونه برای وزن و طول رابطه Parastichopus 

parvimensis 1.83 صورتهبL 0.4W =  (35)، برای وزن و طول رابطه 

  2.17L 0.0033= W  (2R=80/0) صورتهب Holothuria scabra گونه

   صورتهب Isostichopus fuscus گونه برای وزن و طول رابطه ،(22)
1.83L 1.14W =  (34)، و طول رابطه(. 2 جدول) است شده گزارش 

 زیادی بسیار اهمیت از شیالتی آبزیان ذخایر ارزیابی در (L-W) وزن

 در را اطالعاتی تواندمی سنی هایداده با رابطه این و است برخوردار

 مونسون قبل فصل مونسون بعد فصل ایستگاه

  (X _) عدد به  تراکم نیانگیم

 مربع متر 100 در
 (70/1–14/1)42 /1  (34/1–06/1 )20/1 

 13/0 07/0 (2S)  واریانس

 35/0 27/0 (S) معیار انحراف

 120(  106-134) 142(  114 -170) (هکتار براساس نعداد) تراکم

 لوگرمیک) یبیتقر وماسیب

 (هکتار براساس
37 30 
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 تولید و رشد میر، و مرگ عمر، طول بلوغ، سن سنی، ترکیب مورد

 شرایط در تفاوت با توانمی را وزن و طول رابطه اختالفات. دهد ارائه

 توضیح صیادی فشارهای یا بردارینمونه عمق منطقه، هر محیطی

 شده تخلیه مرطوب، وزن) وزن گیریاندازه نظر از این، بر عالوه و داد

 (L-W) وزن و طول رابطه .(8) دارد وجود تفاوت مطالعات بین...(  و

 این (.36) است برخوردار زیادی بسیار اهمیت از شیالت ارزیابی در

 سنی، ترکیب مورد در را اطالعاتی تواندمی سنی هایداده با رابطه

 طبق(. 37) دهد ارائه تولید و رشد میر، و مرگ عمر، طول بلوغ، سن

 و باشد 4 تا 5/2 از تواندمی  bعددی مقدار هدامن، Martine نظر

 چنین،هم .(38) باشدمی ایزومتریک رشد معنی به= b 3 است معتقد

 دهدمی نشان را بدن فرم  bعددی مقدار که است شده شناخته خوبیبه

 شرایط غذایی، مواد تأمین دما، مانند اکولوژیکی عوامل به مستقیماً و

 (.39) است مرتبط سن جنس، مانند عوامل سایر چنینهم و ریزیتخم

 برآورد  تراکم دامنه مطالعه نیا در :دریایی خیار تراکم میزان       

 متر 10 ریز H. leucospilota گونه ییایدر اریخ یهاتیجمع شده

 هکتار هر در عدد 120-142 بلوچستان و ستانیس استان شرق در

 یهاتیجمع کل متراک درصد 70 از شیب و( 3 جدول) بوده رییتغ

  سال در Amini Rad بررسی. بود مربوط استان شرق در ییایدر اریخ

 مناطق در دریایی خیار عددی تراکم که داد نشان 1397 و 1396

 خیار کل بیوماس) عدد هزار 700( لیپار -پسابندر) چابهار خلیج شرقی

 کل تراکم ارزیابی و (تن 81 استحصال قابل میزان و تن 245 دریایی

 عدد میلیون 44/1 استان بررسی مورد منطقه سه در دریایی یارهایخ

( تن 170استحصال قابل میزان و تن 513 دریایی خیار کل بیوماس)

 مربوط شده ارزیابی خیارهای بیوماس کل از %80 حدود) گردید برآورد

 Stichopusگونه به متعلق %5 نزدیک ،H. leucospilota گونه به

varigatus (. 10) باشدمی هاگونه سایر به قمتعل %15 و) 
        

 رخیا کل تراکم ترینبیش :ییایاردریخ تراکم و)مكان(  ستگاهیا

و قبل  مونسون بعد فصل در H. leucospilota گونه و دریایی

صاص خود اخت رمین به ایستگاه را شده انجام بردارینمونه طی مونسون

 سیمورد برر هایتگاهسیبا توجه به تفاوت نوع بستر اداده است. 
 ییایخیار در هایتراکم متفاوت جمعیت لیاز دال کییاحتمال دارد 

 ثر برا قیتواند از طررسوبی می عامل باشد. تغییر در اندازه ذرات نیا

 در. باشد تاثیرگذار جانداران روی آلی مواد دما، شوری، اکسیژن و

 ایفاکتوره بستر نوع و عمق که است شده داده نشان یگرید مطالعه

 کبنتیاپی ماکرو خارپوستان اجتماعات ساختار روی که هستند مهمی

 هاتگاهسیز با است ممکن یتیجمع تراکم .(40) دارند اثر هاگونه تعداد و

 ددهیم نشان مختلف مطالعات(. 41) باشد متفاوت مختلف یهاعمق و

 راداف کهیدرحال کنند،یم یزندگ عمق کم یهاآب در کوچک افراد که

  (. 42) کنندیم یزندگ یترقیعم یهاآب در تربزرگ

 در دریایی خیار تراکم :خیاردریایی تراکم )زمان( و مونسون       

 رسدمی نظربه و بوده مونسون قبل فصل از بیش مونسون بعد فصل

 فصل در خیاردریایی تراکم افزایش در مؤثر عوامل ترینمهم از برخی

 بستر ثبات ثانویه، و اولیه تولید افزایش چونهم عواملی مانسون، بعد

 شدید گرمای کاهش ویژهبه منطقه هوایی و آب شرایط شدن مساعد و

 خیار شیالتی بازگشت افزایش و آب اکسیژنی شرایط بهبود تابستان،

 باعث ساحل موازات به تابستانه مانسون بادهای وزش .باشد دریایی

 ساحلی خط طول در راجوشیف پدیده بروز و اعماق آب آمدن باال

 بوده، فراوانی مغذی مواد حاوی آمده باال آب و شودمی عمان دریای

 و هافیتوپالنکتون اولیه تولید در ایمالحظه قابل افزایش باعث لذا

 هرم تقویت نتیجه در( و 12) ماکروبنتوزها حتی نیز و هازئوپالنکتون

 .(43) گرددمی غذایی

دنیا مختلف مناطق یاییدر یارخ یهاگونه وزن و ولط رابطه مقایسه :2 جدول

 منبع (b) خط شیب a ضریب بررسی مورد منطقه گونه
Holothuria tubulosa 26 06/1 66/7 (ترکیه) داردانل تنگه 

Parastichopus parvimensis 35 83/1 4/0 (یکا)امر کالیفرنیا 
Holothuria scabra 22 17/2 0033/0 عمان 
Isostichopus fuscus 34 83/1 14/1 (اکوادور)گاالپاگوس 

 

 در مناطق مختلف جهان یاییدر یارخ تراکم مقایسه: 3 جدول

 منبع (هكتار به)عدد تراکم  بررسی مورد منطقه گونه
Holothuria scabra 44 6000-10 (یکا)امر نیوکالودنیا 
Holothuria scabra 45 200-40 هند 
Holothuria scabra 46 220-20 لیمانس جزایر 
Holothuria scabra 47 158-0 مصر 
Holothuria scabra 22 4000-1770 عمان 

Holothuria tubulosa, Holothuria polii, Holothuria mammata 8 82 - 19 ترکیه 
H. leucospilota حاضر مطالعه 142 - 120 ایران 
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 سدرمی ظرنهب عمق:: دریایی خیار تراکم و محیطی عوامل       

. اشندب داشته تمایل تربیش اعماق سمت به تربزرگ و بالغ دریایی خیار

 عمق کم هایآب در کوچک افراد که دهدمی نشان مختلف مطالعات

 ندگیز تریعمیق هایآب در تربزرگ افراد کهدرحالی کنند،می زندگی

ود شتواند سبب تغییرات تاکسونومیک عمق نیز می (. 42) کنند می

 تربس نوع و عمق که است شده داده نشان مختلف مطالعات .(8 ،19)

 خارپوستان اجتماعات ساختار روی که هستند مهمی فاکتورهای

 ممکن تیجمعی تراکم .(40) دارند اثر هاگونه تراکم و بنتیکاپی ماکرو

نین چهم(. 41) باشد متفاوت مختلف هایعمق و هازیستگاه با است

ی لوژو اکو یولوژیبر بیولوژی، فیز محیط یییمیاشیکوفاکتورهای فیز

تواند می نیاآبز یریتغییرپذ ینگذارد. بنابرامی توجهی قابل تاثیر یانآبز

طلوب م یطشرا بتوان اگر. باشد داشته بستگی ییرهامتغ ینا ییراتتغ به

 تحفاظ جهت در توانمی نمود، شناسائی یمناسب نحو را به یستگاهز یک

 در .(48) برداشت گام حاضر هایجمعیت به کمک و مناطق از

 تاهمی مدیریت و نظارت دریایی خیار هایجمعیت از برداریبهره

 بازگشت باال، اقتصادی ارزش ازجمله زیادی فاکتورهای زیرا دارد، باالیی

 بلوغ ،پایین تحرک تراکم، به وابسته تولیدمثل ،نامنظم و کم شیالتی

 کم ماسبیو و هاگونه از برخی در باال عمر طول با همراه هنگام دیر

 صید برای هاجمعیت این شدن مستعد باعث دریایی خیار هایجمعیت

 اییدری خیار هایجمعیت علت همینبه. (4، 44) گردندمی رویهبی

 بیوماس و بوده ضعیفی مدیریت دارای جهان مناطق از بسیاری در

 هایطرح ازجمله .(49، 25) است شده گزارش کاهش روبه هاآن

 لحداق صید، سهمیه به توانمی دریایی خیار هایجمعیت مدیریتی

(. 9) نمود اشاره ریزیتخم فصل در صید عدم برداری،بهره قابل طول

 گونه ییایدر اریخ یهاتیجمع شده برآورد تراکم دامنه مطالعه نیا در

H. leucospilota بلوچستان و ستانیس استان شرق در متر 10 ریز 

 ینابر  ییدتا چنینهم و بوده رییتغ هکتار هر در عدد 120-142

 به توجه با H. leucospilota گونه تراکماست که  یضرور یزنکته ن

شته و دا مانسون قرار یرتاث تحت هاآن اکولوژیک و زیستی هایویژگی

 سدرمی نظربهباشد. یقبل مانسون م فصل از یشمانسون ب فصل بعد در

 هایطرح یترعا با استان شرق منطقه در ییدریا خیار جمعیت از

                  اد. انجام د اقتصادی برداریبهره بتوان الزم الزامات و مدیریتی
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